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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 17/2015 de 20 de agosto 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia vinte de agosto do ano de dois mil e quinze, pelas nove horas e quarenta minutos, no edifício da 

Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu ordinariamente, em sessão pública, a Câmara 

Municipal, sob a presidência do senhor Vice-Presidente da Câmara, eng. João Paulo de Sousa Gonçalves 

e com a presença dos senhores Vereadores dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, eng.º João 

Manuel da Cruz Domingues, Maria Dulcínia Martins Sereno, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé e 

eng.º Mário dos Santos Martins Júnior. Secretariou a reunião o senhor Diretor do Departamento de 

Gestão de Recursos Humanos e Fiscalização Municipal, António Manuel Costa de Castro. ---------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

O senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal informou o órgão executivo que, ao abrigo das 

competências delegadas, na reunião de 24 de outubro de 2013, justifica a falta à reunião do senhor 

Presidente da Câmara, por motivo de férias. -------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------  

Usaram da palavra: 

 A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques para solicitar «cópia do ofício que a Junta de 

Freguesia de Vagos e Santo António enviou para a tutela e de que a Câmara Municipal tem 

conhecimento»; 

o O senhor Vice-Presidente informou que iria de imediato tentar satisfazer o solicitado. 

 O senhor Vereador, eng.º Mário Martins Júnior, para saber da data prevista para o início da 

beneficiação de pavimentos das estradas do concelho; Referiu ainda a necessidade de concluir os 

trabalhos do pontão da Fonte das Azorras; 

o O senhor Vice-Presidente informou que o concurso público da beneficiação de 

pavimentos está em curso e que os prazos serão cumpridos. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

ORDEM DO DIA 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

1 – ATAS DE REUNIÕES --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente as propostas de ATAS n.º 11, 12, 13 e 14, de 21 de maio, 4 e 18 de junho e 02 de julho, todas 

do ano de 2015. Uma vez que o texto das mesmas tinha sido previamente distribuído por todos os membros 

da Câmara Municipal foi a sua leitura dispensada tal como previsto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 45362, 

de 21 de novembro de 1963. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprová-las. ----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

2 – REGULAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO, ATENDIMENTO E HORÁRIO DE 

TRABALHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente projeto de Regulamento Interno de Funcionamento, Atendimento e Horário de Trabalho, que 

antecipadamente foi distribuído a todos os membros do executivo, e que aqui é dado como inteiramente 

reproduzido e fica a fazer parte integrante da presente ata. --------------------------------------------------------- 

Após discussão do assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de 

Regulamento Interno de Funcionamento, Atendimento e Horário de Trabalho apresentado. ------------------ 

Deve o DGRHeFM proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. --------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ausentou-se da sala de reuniões a senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques. ---------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

1 – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA ----------------------------------------------------------------------- 

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 19 de agosto de 2015, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 481.199,90 € (Quatrocentos e oitenta e um mil cento e noventa e nove euros e noventa 

cêntimos).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 



 
 

Ata n.º 17/2015, de 20 de agosto, da Câmara Municipal de Vagos 

 

3 

 

2 – PAGAMENTOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nada a registar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

3 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ------------------------------------------------------------------------- 

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 30 de 

julho a 13 de agosto, ambos do ano de 2015, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como 

inteiramente reproduzida e ficam a fazer parte integrante da presente ata. --------------------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

4 – ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS ------------------------------------ 

Nada a registar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

5 – PARECERES PRÉVIOS VINCULATIVOS PARA AJUSTE DIRETO -------------------------------- 

Nada a registar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

Regressou à sala de reuniões a senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques. -------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. SUBSIDIOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.1. AGRUPAMENTOS DE ESCUTEIROS – FONTE DE ANGEÃO – VAGOS – CALVÃO – 

PONTE DE VAGOS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Informação/Proposta do GAV, datada de 6 de agosto de 2015, que a seguir se transcreve: --------- 

«Assunto: atribuição de subsídio. 

Considerando que os diversos agrupamentos de escuteiros necessitam de verbas para 

que possam desenvolver as suas atividades; 

Considerando que cada agrupamento tem dimensões diferentes; 

Considerando que cada agrupamento tem custos fixos; 
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 Nº elementos Montante fixo Montante variável Total 

Agr. Fonte de 

Angeão 

63 500€ 10€ x 63 = 630€ 1130€ 

Agr.  Vagos 94 500€ 10€ x 94 = 940 € 1440€ 

Agr.  Calvão 71 500€ 10€ x 71 = 710 € 1210€ 

Agr.  Ponte de 

Vagos 

121 500€ 10€ x 121 = 1210 1710€ 

 

Assim, proponho que os Agrupamentos de Escuteiros (AE) recebam um subsídio para 

apoio às suas atividades. 

- Para o AE de Fonte de Angeão um subsídio de 1130€; 

- Para o AE de Vagos um subsídio de 1440€; 

- Para o AE de Calvão um subsídio de 1210€; 

- Para o AE de Ponte de Vagos um subsídio de 1710€.»; 

 Informações de compromisso n.ºs 4541, 4542, 4543 e 4544 nos valores de 1130,00 € (Mil cento e 

trinta euros e zero cêntimos), 1440.,00 € (Mil quatrocentos e quarenta euros e zero cêntimos), 

1210,00 € (Mil duzentos e dez euros e zero cêntimos) e 1710,00 € (Mil setecentos e dez euros e 

zero cêntimos) respetivamente; ------------------------------------------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Presidente de 7 de agosto de 2015 - «À Reunião da CM.»; --------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir os subsídios acima identificados. ----------------- 

Deve a DF proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------------------------- 

O senhor Vereador, eng.º João Domingues, apresentou a seguinte declaração de voto: ------------------------ 

«Tendo em conta o número de Escuteiros inscritos nos 4 agrupamentos, o serviço de desenvolvimento dos 

valores sociais , o desenvolvimento das competências relacionais, entre outras, este procedimento deveria 

ser revisitado no próximo ano, já que o subsídio de 10€ por inscrito parece muito pouco. Acresce o facto 

de muitos dos custos serem suportados voluntariamente pelos dirigentes. Estamos a falar de um dos pilares 

mais importantes de uma sociedade: - A cultura dos Valores.» ---------------------------------------------------- 

A declaração foi subscrita pelos senhores Vereadores, dr.ª Maria do Céu Marques e eng.º Mário Martins. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

6. SUBSIDIOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.2. ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 2 – NIGHT DROP – SURF NOTURNO 

2015 (12 SETEMBRO) ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação/Proposta do Serviço de Desporto e Juventude (SDJ) da DEDJ, de 11 de agosto de 

2015, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------  

«Considerando: 

1. O Programa Municipal de Apoio ao Associativismo Desportivo, doravante designado por 

PMAAD, atualmente em vigor no Município de Vagos; 

2. Que o Associação de Surfistas de Vagos, doravante designada por ASV, é uma entidade com 

sede no concelho de Vagos que promove o desporto e a atividade física, contribuindo para o 

desenvolvimento e promoção do concelho; 

3. Que o evento a realizar pela ASV no dia 12 de setembro de 2015 “Night Drop – Surf Noturno 

2015” tem caráter pontual e que, apesar de não ter cumprido o estipulado no nº 2 do artigo 

18º do PMAAD, tal não comprometeu o apoio a atribuir com vista à organização da atividade; 

4. Os apoios consagrados no Subprograma 2 – Apoio à organização de eventos e projetos 

pontuais; 

5. Que a análise/atribuição dos apoios é feita de forma global, tendo presentes os valores de 

referência na dotação prevista no Plano/Orçamento Municipal; 

Assim sendo, proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir à ASV, o seguinte 

apoio: 

Nome da 

Associação 
Apoio logístico/técnico 

Apoio 

financeiro 

ASV 

Cedência e montagem de projetores de iluminação 

Presença de eletricista durante o evento 

Cedência e montagens de tendas 

Cedência de ecopontos 

Cedência de mesas e cadeiras  

Cedência de 1 pórtico 

Cedência e montagem de sistema de som  

1 250,00€ 

 

O pagamento destes valores fica condicionado à apresentação de todos os documentos 

necessários nos termos da Lei e do PMAAD em vigor». -------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 12 de agosto de 2015: «À Reunião da CM». ------ 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade atribuir o subsídio referido e apoiar com a cedência dos 

equipamentos identificados na informação/proposta supra; -------------------------------------------------------- 

Devem a DF e o SDJ da Divisão de Educação Desporto e Juventude proceder em conformidade com o teor 

da presente deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

6. SUBSIDIOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.3. ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 1 – GRUPO DESPORTIVO DE 

CALVÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação/Proposta do Serviço de Desporto e Juventude (SDJ) da DEDJ, de 13 de agosto de 

2015, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------  

« Considerando: 

1. O Programa Municipal de Apoio ao Associativismo Desportivo, doravante designado 

por PMAAD, atualmente em vigor no Município de Vagos; 

2. A aprovação em Reunião de Câmara de 02/07/2015 do “Anexo 1 – Critérios e Subsídios 

do Subprograma 1” do PMAAD, de acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 15.º do 

referido regulamento; 

3. Que o processo de candidatura cumpriu o estipulado no n.º 1 do artigo 14.º do PMAAD; 

Assim sendo, proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir ao Grupo 

Desportivo de Calvão o seguinte subsídio referente ao ano de 2015: 

Relatório Final | Grupo Desportivo de CALVÃO 

   

1.1. Atletas Federados  

Foram contabilizados os custos filiação de: 

 24 atletas | Futebol seniores masculinos – 3 240,48€  

 22 atletas | Futebol juniores masculinos – 1 595,00€ 

 16 atletas | Futebol juvenis masculinos – 856,00€ 

 22 atletas | Futebol iniciados masculinos – 682,00€ 

 17 atletas | Futebol benjamins masculinos – 527,00€ 

 equipa e diversos escalões – 800,00€ 

Subtotal: 7 700,48€ 
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1.2. 
Atletas Não 

Federados 

De acordo com os critérios definidos no Anexo 1 do PMAAD, foram 

contabilizados: 

 14 atletas com idade inferior a 18 anos - 56.00€ 

 23 atletas com idade entre os 18 e os 55 anos – 46.00€ 

Subtotal: 102,00€ 

   

1.3. Recursos Humanos 

De acordo com os critérios definidos no Anexo 1 do PMAAD, foram 

contabilizados: 

 5 treinadores de Grau I – 500,00€ 

 1 treinador de Grau II – 200,00€ 

 1 fisioterapeuta – 200.00€  

Subtotal: 900.00€ 

   

1.4. Arbitragem 

Foram contabilizados os custos com arbitragem das seguintes equipas: 

 1 equipa | Futebol seniores masculinos – 1 843,00€  

 1 equipa | Futebol juniores masculinos – 750,00€ 

 1 equipa | Futebol juvenis masculinos – 96,00€ 

 1 equipa | Futebol iniciados masculinos – 78,00€ 

 1 equipa | Futebol benjamins masculinos – 70,00€  

Subtotal: 2 837,00€ 

   

1.5. Representatividade 

do Concelho 

De acordo com os critérios definidos no Anexo 1 do PMAAD foram 

contabilizadas as seguintes equipas relativamente à representatividade 

do concelho de Vagos: 

 1 equipa | Futebol seniores masculinos: 1ª divisão distrital - 5 000,00€  

 1 equipa | Futebol juniores masculinos: 2ª divisão distrital – 150,00€ 

 1 equipa | Futebol juvenis masculinos: 2ª divisão distrital – 150,00€ 

 1 equipa | Futebol iniciados masculinos: 2ª divisão distrital – 150,00€ 

 1 equipa | Futebol benjamins masculinos: 2ª divisão distrital – 150,00€  

Subtotal: 5 600,00€ 

   

1.6. 
Valor Final 

Atribuído 
Total: 17 139,48€ 

 

O pagamento destes valores fica condicionado à apresentação de todos os documentos 

necessários nos termos da Lei e do PMAAD em vigor.”; ------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 14 de agosto de 2015: «À Reunião da CM». ------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio referido na informação/proposta 

supra; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Devem a DF e o SDJ da Divisão de Educação Desporto e Juventude proceder em conformidade com o teor 

da presente deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

7 – 360 – STEEL MATERIALS, LD.ª – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – DERRAMA 

– ISENÇÕES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento da empresa 360 – Steel Materials, Ld.ª, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal a 4 de agosto de 2015 e solicitando «que nos seja concedida a isenção de IMI e de 

derrama municipal pelo período de 5 anos»; -------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente, de 7 de agosto de 2015: «À Reunião de CM»; ---------------------- 

A Câmara Municipal deliberou retirar o assunto para esclarecimentos adicionais. ----------------------------- 

Deve a DF proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

8 – PAU DE CANELA – RUA PRINCIPAL – PONTE DE VAGOS – ALARGAMENTO DE 

HORÁRIO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presentes: ---------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

 Pedido de Autorização de Alargamento de Horário de Funcionamento (das 02H00M às 04H00M), 

apresentado, em 1 de junho de 2015, por Margarida Morais Rodrigues, em nome do 

estabelecimento Pau de Canela – Ponte de Vagos; -------------------------------------------------------- 

 Informação da Guarda Nacional Republicana, por ofício com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 16 de julho de 2015, dando nota que «Esta Guarda não vê inconveniente à 

concessão do alargamento de horário do referido estabelecimento, desde que não implique 

conflitos com os moradores, nomeadamente relativos à tranquilidade e paz pública e eventual 

excesso de ruído no interior do estabelecimento, bem como no exterior quando da saída dos seus 

clientes»; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da Junta de Freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina, via e-mail de 30 de julho 

de 2015, dando nota que «Não nos opomos ao fato do estabelecimento referido estar aberto, mas 

as queixas efetuadas foram verbais e o barulho mencionado nas queixas foi do som que vem de 

dentro do estabelecimento e que incomoda as pessoas que tentam descansar dentro das suas 

casas. Por esse motivo é que o nosso parecer quanto ao alargamento do horário de funcionamento 

do estabelecimento em questão é negativo»; --------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CUAJ, datado de 4 de agosto de 2015, concluindo «Assim, resulta para o signatário, 

salvo melhor opinião, e face ao exposto, que o presente pedido de alargamento de horário de 

funcionamento do estabelecimento em apreço deve ser indeferido»; ----------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara: «À Reunião de CM»; -------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o assunto para esclarecimentos adicionais. ------- 

Deve a UAJ proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------------------------ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 – PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR – 

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA ------------------------------------------------------ 

9.1 - PROPOSTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO 

PROGRAMA NA ESCOLA BÁSICA DE FONTE DE ANGEÃO. -------------------------------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação 0002.15/16-SEDEDJ, do Serviço de Educação da DEDJ, datada de 28 de 

julho de 2015; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 Acordo de Colaboração a outorgar entre o Município de Vagos, o Centro Social e 

Paroquial de Fonte de Angeão, o Centro de Ação Social de Covão do Lobo, a Comissão 

de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina e a Associação Betel de Ponte de 

Vagos; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente de 11 de agosto de 2015: «À Reunião de CM». ----------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração acima identificado e 

autorizar o senhor Presidente da Câmara a outorgá-lo. -------------------------------------------------------------- 

Deve o SE da DEDJ proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. -------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

9 – PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR – 

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA ------------------------------------------------------ 

9.2 - PROPOSTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO 

PROGRAMA -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação 0003.15/16-SEDEDJ, do Serviço de Educação da DEDJ, datada de 28 de 

julho de 2015; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 Acordo de Colaboração a outorgar entre o Município de Vagos, o Centro Social e 

Paroquial de Calvão, a Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André, o 

Centro Social e Bem-Estar de Ouca, a Associação Boa-Hora – Instituição Particular de 

Solidariedade Social e o Centro Social da Freguesia de Soza; -------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente de 11 de agosto de 2015: «À Reunião de CM». ----------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração acima identificado e 

autorizar o senhor Presidente da Câmara a outorgá-lo; -------------------------------------------------------------- 

Deve o SE da DEDJ proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. -------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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10 – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS 

ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO ---------------------------------------------------------------- 

10.1 – PROPOSTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE 

SOLIDARIEDADE SOCIAL E CULTURAL DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS PARA 

TRANSPORTE DE REFEIÇÕES NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE 

GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO 1.º CEB E DA 

PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE VAGOS E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DE VAGOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação 0004.15/16-SEDEDJ, do Serviço de Educação da DEDJ, datada de 28 de 

julho de 2015; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 Acordo de Colaboração para o transporte de Refeições entre a Escola Secundária de 

Vagos e a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos dr. João Rocha – Pai no Ano letivo 

2015/2016, a outorgar entre o Município de Vagos e a Associação de Solidariedade Social 

e Cultural de Santo André; ------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente de 11 de agosto de 2015: «À Reunião de CM». ----------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração acima identificado e 

autorizar o senhor Presidente da Câmara a outorgá-lo. -------------------------------------------------------------- 

Deve o SE da DEDJ proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. -------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

10 – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS 

ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO ---------------------------------------------------------------- 

10.2 – PROPOSTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO 

DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO 

1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA ESCOLA BÁSICA DA GAFANHA DA BOA-HORA.  

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação 0005.15/16-SEDEDJ, do Serviço de Educação da DEDJ, datada de 28 de 

julho de 2015; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 Acordo de Colaboração para o fornecimento de refeições aos alunos do 1.º ciclo do ensino 

básico da escola básica da Boa Hora  no Ano letivo 2015/2016, a outorgar entre o 

Município de Vagos e a Associação Boa-Hora; ------------------------------------------------- 
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 Despacho do senhor Presidente de 11 de agosto de 2015: «À Reunião de CM».------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração acima identificado e 

autorizar o senhor Presidente da Câmara a outorgá-lo. -------------------------------------------------------------- 

Deve o SE da DEDJ proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. -------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

10 – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS 

ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO ---------------------------------------------------------------- 

10.3 – PROPOSTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO COM O AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS DE VAGOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 

1.º CEB A FREQUENTAR A EB 2/3 DR. JOÃO ROCHA – PAI. -------------------------------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação 0006.15/16-SEDEDJ, do Serviço de Educação da DEDJ, datada de 28 de 

julho de 2015; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 Acordo de Colaboração para o fornecimento de Refeições aos alunos do 1.º Ciclo do 

ensino básico da escola básica Dr. João Rocha – Pai no ano letivo 2015/2016, a outorgar 

entre o Município de Vagos e o Agrupamento de Escolas de Vagos; ------------------------ 

 Despacho do senhor Presidente de 11 de agosto de 2015: «À Reunião de CM». ----------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração acima identificado e 

autorizar o senhor Presidente da Câmara a outorgá-lo. -------------------------------------------------------------- 

Deve o SE da DEDJ proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. -------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

10 – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS 

ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO ---------------------------------------------------------------- 

10.4 – PROPOSTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO 

DO PROGRAMA NA ESCOLA BÁSICA DE FONTE DE ANGEÃO. --------------------------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação 0007.15/16-SEDEDJ, do Serviço de Educação da DEDJ, datada de 28 de 

julho de 2015; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 Acordo de Colaboração para o fornecimento de Refeições aos alunos do 1.º ciclo do 

ensino básico da escola básica de Fonte de Angeão no ano letivo 2015/2016, a outorgar 

entre o Município de Vagos e a Associação Betel – Ponte de Vagos; ----------------------- 

 Despacho do senhor Presidente de 11 de agosto de 2015: «À Reunião de CM». ----------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração acima identificado e 

autorizar o senhor Presidente da Câmara a outorgá-lo. -------------------------------------------------------------- 

Deve o SE da DEDJ proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. -------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

10 – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS 

ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO ---------------------------------------------------------------- 

10.5 – PROPOSTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO 

DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS 

ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA ESCOLA BÁSICA DE FONTE DE 

ANGEÃO – COLOCAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA APOIO AO 

REFEITÓRIO. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação 0008.15/16-SEDEDJ, do Serviço de Educação da DEDJ, datada de 28 de 

julho de 2015; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 Acordo de Colaboração para a colocação de recursos humanos ao serviço do 

fornecimento de Refeições na Escola Básica de Fonte de Angeão no Ano letivo 

2015/2016, a outorgar entre o Município de Vagos e a Associação Betel – Ponte de 

Vagos; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente de 11 de agosto de 2015: «À Reunião de CM». ----------- 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração acima identificado e 

autorizar o senhor Presidente da Câmara a outorgá-lo. -------------------------------------------------------------- 

Deve o SE da DEDJ proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. -------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

10 – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS 

ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO ---------------------------------------------------------------- 

10.6 – PROPOSTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO 

DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS 

ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO. ----------------------------------------------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação 0009.15/16-SEDEDJ, do Serviço de Educação da DEDJ, datada de 28 de 

julho de 2015; ----------------------------------------------------------------------------------------  
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 Acordo de Colaboração para o fornecimento de refeições aos alunos do 1.º ciclo do ensino 

básico das escolas básicas do concelho de Vagos no Ano letivo 2015/2016, a outorgar 

entre o Município de Vagos, o Centro Social e Paroquial de Calvão, o Centro Social e 

Bem-Estar de Ouca, o Centro Social da Freguesia de Soza e a Associação de 

Solidariedade Social e Cultural de Santo André; ------------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Presidente de 11 de agosto de 2015: «À Reunião de CM». ----------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração acima identificado e 

autorizar o senhor Presidente da Câmara a outorgá-lo. -------------------------------------------------------------- 

Deve o SE da DEDJ proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. -------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

11 – TRANSPORTES ESCOLARES – ALUNOS DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO – 

PROPOSTA DE COMPARTICIPAÇÃO -------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação/proposta n.º 0010.15/16-SEDEDJ, do Serviço de Educação da DEDJ, de 29 de julho 

de 2015; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Presidente de 12 de agosto de 2015: «À Reunião de CM». --------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o senhor Presidente da Câmara a deferir e 

autorizar o pagamento dos pedidos de comparticipação/reembolso de despesas com transportes escolares 

dos alunos do ensino básico e do ensino secundário, desde que o curso ou área de matrícula não existam 

nas escolas que compõem a rede educativa do concelho e a escola a frequentar pelo aluno seja, 

comprovadamente, a mais próxima do concelho de Vagos em que funcione o curso ou área de matrícula 

pretendidos pelo aluno. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deve o SE da DEDJ proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. -------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

12 – FUNDO PARA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO 

DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO DO CONCELHO – PROPOSTA ------ 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação/proposta n.º 0012.15/16-SEDEDJ, do Serviço de Educação da DEDJ, de 29 de julho 

de 2015; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Presidente de 12 de agosto de 2015: «À Reunião de CM». --------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: ------------------------------------------------------------------- 

1. Aprovar a criação de um fundo para as despesas pontuais dos estabelecimentos de educação pré-

escolar e das escolas do 1.º ciclo do ensino básico, constituído através da atribuição de uma verba 

de 4,00 € por aluno, sendo previstos um total de 1174 alunos, o que perfaz um valor total de 4 

696,00 € (quatro mil seiscentos e noventa e seis euros); -------------------------------------------------- 

2. Que o reembolso das despesas seja realizado conforme descrito na informação/proposta supra. -- 

Deve o SE da DEDJ proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. -------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------- 

13 - ATIVIDADES DE COMPLEMENTO CURRICULAR – ACC ----------------------------------------- 

13.1 – PROPOSTA DE PLANO --------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação/proposta n.º 0013.15/16-SEDEDJ, do Serviço de Educação da DEDJ, de 29 

de julho de 2015, apresentando Plano de Atividades de Complemento Curricular e que 

consiste em: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Apoio à realização de viagens de estudo locais, considerando-se para esse efeito 

todas as deslocações efetuadas dentro do espaço geográfico do concelho; --------------- 

2. Apoio à realização de uma viagem, por estabelecimento de educação e ensino, 

dentro do raio de 20 Km dos limites do concelho; -------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente de 12 de agosto de 2015: «À Reunião de CM». ----------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Atividades de Complemento 

Curricular. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deve o SE da DEDJ proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. -------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13 - ATIVIDADES DE COMPLEMENTO CURRICULAR – ACC ----------------------------------------- 

13.2 – PROPOSTA DE COMPARTICIPAÇÃO ------------------------------------------------------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação/proposta n.º 0014.15/16-SEDEDJ, do Serviço de Educação da DEDJ, de 29 

de julho de 2015, propondo: ---------------------------------------------------------------------------------- 
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1. Que se autorize o pagamento das despesas com a participação dos alunos carenciados 

nas atividades de complemento curricular, organizados no âmbito das atividades 

referidas; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Que o reembolso das despesas seja realizado conforme descrito na 

informação/proposta supra. -------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente de 12 de agosto de 2015: «À Reunião de CM». ----------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de comparticipação de Atividades de 

Complemento Curricular apresentada. ---------------------------------------------------------------------------------  

Deve o SE da DEDJ proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. -------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14 – CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO (CEI) e CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO MAIS 

(CEI+) – PROPOSTA DE CANDIDATURA ---------------------------------------------------------------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação/Proposta de Candidatura do Serviço de Ação Social, de 12 de agosto de 2015 e que a 

seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

«Os Contratos Emprego Inserção (CEI), que se destinam a pessoas que recebem subsídio de 

desemprego e os Contratos Emprego Inserção + (CEI+), que se destinam a beneficiários do 

Rendimento Social de Inserção (RSI), reguladas pela (Portaria n.º 128/2009, de 30 Janeiro, 

alterada pelas Portarias n.º 294/2010, de 31 de maio, n.º 164/2011, de 18 de abril, n.º 378-H/2013, 

de 31 de dezembro, n.º 20-B/2014, de 30 de janeiro e regulamentada pelo Despacho n.º 1573-

A/2014, de 30 de janeiro (CEI) ou Decreto-Lei n.º 290/2009, de 12 de outubro, alterado pela Lei 

n.º 24/2011, de 16 de junho e pelo Decreto-Lei n.º 131/2013, de 11 de setembro e regulado pelo 

Despacho Normativo n.º 18/2010, de 29 de junho) – (CEI+), são medidas de incentivo à colocação 

no mercado de trabalho e que visam a integração laboral e social da população em situação de 

vulnerabilidade perante o mercado de emprego. 

A Câmara Municipal de Vagos apresentou candidatura a estas medidas, no ano de 2011, pelo 

período de 3 meses, para 4 beneficiários de RSI; no ano de 2012, pelo período de 11 meses e 

meio, para 12 beneficiários de Subsídio de Desemprego e para 4 beneficiário de RSI; no ano de 

2013, pelo período de 11 meses e meio, para 6 beneficiários do Subsídio de Desemprego e 10 

beneficiários de RSI, e no ano de 2014 candidaturas para integrar 15 beneficiários do Subsídio 

de Desemprego e 5 beneficiários de RSI. 

Da experiência colhida, nestes anos, a colaboração foi positiva para a Câmara e para os 

beneficiários que foram integrados nos projetos, como passo a expor: 
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- A Câmara, através  da colaboração destes beneficiários pôde colmatar a de falta de recursos 

humanos, de forma célere e eficaz, nas áreas mais deficitárias, como a Educação, com a colocação 

de pessoas para apoiar nas tarefas, que são do âmbito de atuação das auxiliares de ação 

educativa, nos Serviços de Limpeza e Higiene da Câmara Municipal, com a colocação de pessoas 

que possam apoiar na execução de tarefas de limpeza e arranjos dos espaços públicos, e, na área 

do Desporto, através da colocação de pessoas que possam apoiar na execução de tarefas de 

limpeza da Piscina, Pavilhão e Estádio Municipal. 

- Os munícipes, que são integrados nestes projetos, colhem benefícios a vários níveis, em primeiro 

lugar, passam a receber mensalmente uma remuneração que lhes garante a sua subsistência, em 

segundo lugar, podem realizar uma procura mais ativa de emprego, durante todo o período de 

execução do projeto, e, em terceiro lugar, promovem a sua integração e bem-estar social, 

deixando de beneficiar de uma prestação social em casa, sem ocupação, e passando a ser úteis à 

comunidade onde estão inseridos. 

Pelo exposto e tendo sido solicitado ao S.A.S. a apresentação de duas novas candidaturas, ao CEI 

e CEI+, para seis elementos, em cada uma delas, para iniciar a colaboração ainda este ano, caso 

as mesmas venham aprovadas, foram submetidas no mês de julho as duas novas candidaturas, 

aguardando-se a resposta de deferimento. Os 12 elementos requeridos serão necessários na área 

da Educação. 

Prevendo que também nas áreas dos Serviços de Limpeza e Higiene e do Desporto venham a ser 

necessários mais recursos humanos, fica em aberto a possibilidade de submeter ao IEFP uma 

nova candidatura para mais 4 elementos. 

Nestas candidaturas requer-se uma duração dos projetos de cerca de onze meses e meio. 

Para um período de colaboração de cerca de onze meses e meio, a decorrer desde 

setembro/outubro de 2015 e terminando em setembro/outubro de 2016, integrando os 16 

elementos, prevê-se uma despesa estimada e atendendo aos seguintes encargos obrigatórios: 

Nos Contratos Emprego Inserção (CEI) e Contratos Emprego Inserção + (CEI+) : 

- Bolsa de Ocupação (20% do IAS – Indexante dos Apoios Sociais – 419,22€):  

  16 elementos x 83,84 euros/mês = 1.341,44 euros x 11 meses e meio = 15.426,56 euros: 

- Seguro de Acidentes Pessoais: 16 elementos x 20,81 euros/mês = 236,10 euros x 11 meses e meio 

= 2.715,67 euros; 

- Subsídio de Refeição: 16 elementos x 4,27 euros/dia/elemento x 21 dias = 1.434,72 euros x 11 

meses e meio = 16.499,28 euros; 

- Subsídio de Transporte: relativamente a este item não apresento qualquer previsão de despesas, 

porque a atribuição deste subsídio depende do local onde os beneficiários irão prestar a sua 

colaboração e do local de residência dos mesmos. 

(No caso dos CEI+ a Câmara Municipal deverá pagar aos beneficiários a Bolsa de Ocupação no 

valor do IAS – 419,22 euros por mês, mas será ressarcida em 80% do valor desta bolsa, ficando 

a seu cargo apenas os 20% já acima referidos.)  
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Tendo em conta os valores atrás informados prevê-se uma despesa estimada para os três projetos 

de: 34.641,51 euros.»; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 12 de agosto de 2015: «À reunião de 

Câmara». --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com o voto de abstenção do senhor Vereador, eng.º Mário 

Martins, aprovar a presente proposta de candidatura ao CEI e CEI+. --------------------------------------------- 

O senhor Vereador, eng.º Mário Martins, apresentou a seguinte declaração de voto: 

«Abstenho-me porque é meu entendimento que o uso dos contratos emprego inserção e inserção mais 

devem ser utilizados em situações pontuais e dificilmente repetíveis, sendo que nesse aspeto o estado até 

devia dar o exemplo no cumprimento da lei. 

Ora como sabemos a Câmara municipal precisa destes trabalhadores todos os anos nas escolas e portanto 

e em meu entender devia encontrar uma forma de contratar os trabalhadores necessários a estas funções 

e enquadra-los no seu quadro de trabalhadores. O contrário disto significa precarização do trabalho, o 

pagamento abaixo do salário mínimo nacional, socialmente injusto para quem trabalha e uma quase certa 

falta de qualidade na prestação do serviço, por falta de formação das pessoas ao abrigo dos contratos de 

emprego inserção e inserção mais.» 

Devem o Serviço de Ação Social e a DF proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. -- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

15 – LUCILIA MARIA PINHO DE OLIVEIRA – SALGUEIRO – RENDA DE CASA – PEDIDO 

DE APOIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação/proposta do Serviço de Ação Social, de 13 de agosto de 2015, que a seguir se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

«Fundamento:  

De acordo com o disposto no Ponto 1.1, do Artigo 3.º (apoio para arrendamento de 

habitação) e alíneas a) e b), do n.º1 do Artigo 4.º (residência há mais de um ano no 

concelho e rendimento per capita inferior a 40% do Salário Mínimo Nacional) do 

Regulamento Municipal de Atribuição de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos 

(RMAAESD), no que se refere ao assunto em epígrafe e a fim de dar cumprimento ao 

exigido no Artigo 5º e 6º do mesmo Regulamento, anexo os documentos obrigatórios e a 

Informação Social respeitante ao agregado da requerente. 

Face ao exposto na Informação Social, em anexo, e apresentando o agregado familiar 

um rendimento mensal per capita de 180,00€ - valor apurado tendo em conta apenas o 

rendimento disponível, nesta data, rendimento esse inferior a 40% do Salário Mínimo 
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Nacional (202,00€), entendo que se justifica o apoio temporário ao agregado familiar 

em causa. 

Atendendo á situação atual da família, verificamos que os rendimentos apresentados não 

são suficientes para fazer face ao pagamento das despesas do agregado, nomeadamente, 

a renda de casa que implica um gasto mensal de 275 Euros, e todas as despesas mensais, 

inadiáveis, descritas pela requerente. 

Proposta de Apoio: 

Confirmada a carência económica do agregado, propõe-se a atribuição de um subsídio 

mensal de 90.00 euros, durante um período de doze (12) meses, o que perfaz um apoio 

de 1.080.00 euros no total. 

Este apoio mensal poderá ser pago à requerente, mediante a apresentação do recibo de 

pagamento da renda, do mês anterior a que diz respeito o apoio.  

Atendendo ao exposto na Informação Social anexa, e dado que a requerente vai ser 

integrada em Estágio Profissional, no âmbito das medidas de incentivo ao emprego do 

IEFP, num Salão de Cabeleireiro em Oliveirinha, no mês de outubro, não se propõe que 

esta preste serviço voluntário para a Câmara Municipal. 

Anexo:  

 Informação Social 

 Pedido de Apoio da requerente; 

 Cópia dos documentos de identificação dos elementos do agregado; 

 Atestado da Junta de Freguesia; 

 Contrato de Formação Profissional e IRS referente ao ano de 2013; 

 Documento comprovativo da Regulação das responsabilidades parentais 

relativas à filha a seu cargo Contrato de arrendamento e recibo mensal 

da renda; 

 Documentos comprovativos dos rendimentos recebidos à data do 

requerimento; 

 Comprovativo da inexistência de depósitos bancários à data do 

requerimento»; -------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 13 de agosto de 2015: «À reunião de 

Câmara». --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio mensal de 90,00 € (Noventa euros), 

durante um período de 12 (doze) meses, perfazendo um apoio no valor total de 1.080,00 € (Mil e oitenta 

euros). ---------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

Devem a DF e o Serviço de Ação Social proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. – 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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16 - CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 

«FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES 

ALIMENTADAS EM MÉDIA TENSÃO, BAIXA TENSÃO ESPECIAL E BAIXA TENSÃO 

NORMAL – ADJUDICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------- --- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Documentos apresentados pela única concorrente – EDP Comercial – Comercialização de Energia, 

SA:  

1. Proposta de Preço; 

2. Atributos da Proposta e Preço Contratual;  

3. Declaração de Aceitação do Conteúdo do Caderno de Encargos; Proposta de Preço;  

4. Ata n.º 34/2012 do Conselho de Administração da EDP Comercial – 

Comercialização de Energia, SA;  

5. Certidão Permanente – Código do Registo Comercial;  

 Documento do Júri do procedimento:  

1. Projeto de Decisão de Adjudicação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adjudicar, no âmbito do presente procedimento, à única 

concorrente, EDP Comercial – Comercialização de Energia, SA e para o prazo de 24 meses, pelo montante 

global da sua proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

B – OBRAS MUNICIPAIS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

Nada a registar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

1 – JOSÉ CARLOS DINIS FERNANDES – PROCESSO 85/15 – CHOCA DO MAR – CALVÃO - 

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – ARTIGOS RUSTICO N.º 2068 --------------------------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento de José Carlos Diniz Fernandes, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 29 de julho de 2015, a requerer certidão de compropriedade do prédio rústico inscrito sob o 

artigo 2068; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  Informação da DPP, de 05 de agosto de 2015; ------------------------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Presidente, de 5 de agosto de 2015, que a seguir se transcreve: “À Reunião 

de CM” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de compropriedade do prédio 

sito na Caneira, Calvão, freguesia de Calvão, concelho de Vagos, a confrontar do norte com Manuel 

Almeida Novo, do sul com Manuel Carvalhais, do nascente com Vala e do poente com Caminho, inscrito 

na matriz predial rústica da freguesia de Calvão sob o artigo n.º 2068. ------------------------------------------- 

Deve a DPP, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

2 – JOSÉ CARLOS DINIS FERNANDES – PROCESSO 86/15 – CHOCA DO MAR – CALVÃO - 

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – ARTIGOS RUSTICO N.º 1986 --------------------------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento de José Carlos Diniz Fernandes, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 29 de julho de 2015, a requerer certidão de compropriedade do prédio rústico inscrito sob o 

artigo 1986; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Informação da DPP, de 05 de agosto de 2015; ------------------------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Presidente, de 5 de agosto de 2015, que a seguir se transcreve: “À Reunião 

de CM” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de compropriedade do prédio 

sito nas Cavadas, Calvão, freguesia de Calvão, concelho de Vagos, a confrontar do norte com Adelino de 

Oliveira, do sul com Virgínia Rocha, do nascente com Vala e do poente com Adelino Neves Margarido, 

inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Calvão sob o artigo n.º 1986. --------------------------------- 

Deve a DPP, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

3 – JOSÉ CARLOS DINIS FERNANDES – PROCESSO 87/15 – CHOCA DO MAR – CALVÃO - 

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – ARTIGOS RUSTICO N.º 1985 --------------------------------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
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 Requerimento de José Carlos Diniz Fernandes, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 29 de julho de 2015, a requerer certidão de compropriedade do prédio rústico inscrito sob o 

artigo 1985; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Informação da DPP, de 05 de agosto de 2015; ------------------------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Presidente, de 5 de agosto de 2015, que a seguir se transcreve: “À Reunião 

de CM” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de compropriedade do prédio 

sito nas Cavadas, Calvão, freguesia de Calvão, concelho de Vagos, a confrontar do norte com Joaquim 

Quintino Brites, do sul com José Maria Nunes, do nascente com Vala e do poente com Adelino Margarido 

e outros, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Calvão sob o artigo n.º 1985. ---------------------- 

Deve a DPP, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

4 – LUIS FILIPE SILVA FRANCISCO – PROCESSO 36/14 – CALVÃO – CERTIDÃO DE 

COMPROPRIEDADE – RETIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------ 

Por se ter detetado uma incorreção na deliberação tomada em 4 de junho de 2014, a Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, autorizar a constituição de compropriedade dos prédios sito em Barreiro, lugar 

de Calvão, da freguesia de Calvão, concelho de Vagos, do prédio rústico, com a área de 256 m2, inscrito 

na Conservatória do Registo Predial de Vagos sob o n.º 2254, inscrito no artigo matricial n.º 711 e do prédio 

urbano com a área de 750 m2, inscrito na Conservatória do Registo Predial de Vagos sob o n.º 1358 e 

inscrito no artigo matricial n.º 1495. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Deve a DPP, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 

5 – MARIA CÉU QUINTANEIRA – PROCESSO 27/14 – COVÃO DO LOBO – CERTIDÃO DE 

COMPROPRIEDADE – RETIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------- 

Por se ter detetado uma incorreção na deliberação tomada em 4 de junho de 2014, a Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, autorizar a constituição de compropriedade do prédio sito em Juncal, lugar de 

Juncal, freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo, concelho de Vagos, descrito na conservatória do 

Registo Predial de Vagos sob o n.º 1141 e inscrito no artigo matricial sob o n.º 3262. ------------------------- 

Deve a DPP, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------------------------- 
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6 – MARIA NATÁLIA CIPRIANO – PROCESSO 56/14 – LOMBA – CERTIDÃO DE 

COMPROPRIEDADE – RETIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------- 

Por se ter detetado uma incorreção na deliberação tomada em 4 de junho de 2014, a Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, autorizar a constituição de compropriedade do prédio sito em Quinta da Areia, 

freguesia de Vagos e Santo António, concelho de Vagos, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 

2767 e não descrita na Conservatória do Registo Predial de Vagos. ----------------------------------------------- 

Deve a DPP, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Usou da palavra, o senhor Alírio de Matos, residente na Vila de Vagos, dando nota das seguintes situações: 

 A Câmara Municipal de Vagos informou-o de que faria as obras de beneficiação da estrada dos 

Cardais quando a Câmara de Ílhavo fizesse. A Câmara de Ílhavo fez e Vagos, nada; --------------- 

 A fatura de RSU era de 1,48 € e agora é de 1,58 €. Porquê? --------------------------------------------- 

 Propõe que seja a Câmara Municipal a distribuir a água e que se faça um referendo nas eleições. 

o O senhor Vice-Presidente prestou as informações tidas por convenientes nomeadamente 

a questão da beneficiação da estrada dos Cardais. ---------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente ata em 

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no artigo 57.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a qual vai ser assinada pelo senhor Vice-Presidente da Câmara e por mim, António Manuel 

Costa de Castro, Diretor do Departamento de Gestão de Recursos Humanos e Fiscalização Municipal, que 

a redigi, tendo a reunião terminado às onze horas e quarenta e cinco minutos. ------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 


